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ABSTRAK 

 

Ilham Bahtiar Yusuf: Penafsiran Moh. E. Hasim tentang Surga dalam AL-Qur’an 

(Studi atas Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun) 

  

Surga itu diperuntukan bagi orang yang bertakwa serta beriman dan beramal 

shaleh. Para tokoh berbeda-beda dalam penggambaran tentang surga. Menurut  

Muhammad Abduh surga bersifat kongkrit yang mengandung unsur-unsur duniawi, 

sedangkan menurut Muhammad Rasyid Ridha, surga adalah sesuatu yang ghaib, 

yang keadaannya tidak pernah akan dapat diilustrasikan. Dengan demikian penulis 

terpacu untuk meneliti penafsiran Moh. E. Hasim tentang surga dalam Al-Qur’an, 

tafsir sunda ini menjadi plus bagi orang-orang sunda.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Penafsiran Moh. E. Hasim 

tentang nama-nama surga; Karakter atau sifat orang yang masuk surga. Surga 

terjemahan dari kata bahasa arab, jannah-jamak dari jinan- yang artinya kebun. 

Terdapat delapan pintu surga berdasarkan kitab daqaiq al-akhbar karya Imam 

Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadhi pada hal 41 diriwayatkan sebuah hadits yang 

berasal dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata: “surga itu memiliki delapan pintu dari emas 

yang ditaburi intan”. Macam-macam surga yaitu: surga adn, surga ma’wa, surga 

na’im, surga al-muqamah, surga darus salam, surga maqam al-amin, surga firdaus. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi 

(content analysis). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

sumber primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu tafsir Ayat Suci 

Lenyepaneun karya Moh. E. Hasim. Sedangkan sumber data sekunder diantaranya: 

1) Tamasya ke Surga; 2) Daaqiq Al-Akbar; 3) Terjemah Tafsir Al- Maraghi;  4) 

Terjemah Tafsir Ibnu Katsir; 5) Membumikan Al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu 

dalam Kehidupan Masyarakat; 6) Bahasa Sunda dalam Penafsiran Al-Qur’an; 7) 

Sejarah Tafsir Al-Qur’an di Tatar Sunda. 

Hasil penelitian bahwa dalam tafsir ayat suci lenyepaneun ini penulis 

menemukan delapan nama-nama surga dalam tafsir Ayat Suci Lenyepaneun yaitu, 

surga ‘adn terdapat sungai yang mengalir, surga ma’wa diperuntukan bagi orang 

yang menahan nafsunya, surga na’im bagi orang yang beriman dan beramal baik di 

dalamnya penuh dengan kenikmatan, surga Al-muqamah bagi orang-orang yang 

suka bersyukur, darul khuldi bagi orang yang bertakwa dan kekal di dalamnya, 

darus salam bagi orang yang mengikuti ajaran-ajaran utusanNya, maqam al-amin 

bagi orang yang bertakwa di dalamnya ada taman-taman, surga firdaus bagi 

beriman dan beramal shaleh, orang yang suka bersyukur, khusu dalam shalatnya, 

menjaga diri dari perbuatan yang sia-sia, membayar zakat, menjaga diri dari 

perbuatan zinah, menjaga amanat dan janjinya. Karakter atau sifat orang yang 

masuk surga adalah orang yang berdo’a, beriman, beristigfar, meminta dijauhkan 

dari api neraka, sabar, orang yang benar, taat, menafkahkan hartanya di jalan Allah 

dan meminta ampunan di waktu sahur. 


